Microsoft Project jatkoseminaari
Aika
Paikka

6. 6. 2017
OPUS2 Business Park, Hitsaajankatu 22, Helsinki

Seminaari on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat osallistuneet Microsoft Project ohjelman
peruskoulutukseen ja haluavat täydentää ja syventää osaamistaan.
Seminaarilla käsitellään useita käytännön esimerkkejä ja yrityskohtaisten MS Project
järjestelmien käyttöönoton yhteydessä esille tulleita keskeisiä asioita.
Semiaarin opetuksessa käytetään 2010 versiota. Osanottajilla tulee olla omat tietokoneet,
joissa on asennettuna 2010 tai aikaisempi versio.

8.45
9.00

Tulokahvi
Avaus
Microsoft Project ohjelman antamat mahdollisuudet.
Ohjelma on aina sovitettava projektien ja yrityksen käyttötarpeisiin
Oikea räätälöintitapa, käyttöliittymä, GLOBAL.MPT, makrot ja ohjeistus
Malliprojektien merkitys ja käyttö (templates)
Tyypillisiä virheitä ohjelman käytössä - mitä tulee varoa
Kehittyneet aikataulugrafiikat
WBS:n rakentaminen, etapit samalle riville (rolled up), flagien käyttö
Harjoitus: Aikataulupohjan luominen

11.50
12.30

Kalenterien luominen
Standard, kansallinen peruskalenteri, perustyöaikakalenterit, resurssikalenterit
Kalenteriasetukset (options) ja aikataulun laskentasäännöt
Harjoitus: Pohjakalenterien luominen
Lounas
Organisaation resurssien kuormituksen hallinta
Moniprojektihallinta ja yhteisten resurssien käyttö (pooli)
Poikittaisten yhteenvetojen luonti yrityksen projektisalkusta
Harjoitus: Resurssipoolin luominen ja moniprojektilaskenta
Kustannusten laskenta, budjetti ja kassavirta
Projektibudjetin luominen, kustannusten sitominen aikaan
Erilaisten hinnastojen käyttö (resurssin hinnastot - cost rate, cost per unit)
Harjoitus: Projektibudjetti ja kassavirta
Case: Organisaation vuosibudjetin yhdistäminen projektibudjeteista
Ryhmittely tilinumeroittain (grouping)

Tuloksenarvo-menetelmä (earned value), miten asetukset oikein, miten
luetaan
Mukautetut tietokentät (custom fields) ja niiden käyttö
Outline koodin käyttö (OBS ja RBS)
Laskentakaavojen laatiminen, omat alasveto-listat (value list)
Graafiset indikaattorit, älykkäiden hälytysten luonti
Makrojen nauhoittaminen, Visual basic kielen mahdollisuudet
Projektin ohjaus ja toteutumat
Options-asetusten vaikutus, status date merkitys
Ongelmatilanteita toteutumistietojen antamisessa
Harjoitus: Toteutumien antaminen
Tiedon siirto muihin ohjelmiin ja tietojen haku muista ohjelmista
Esimerkkeinä SAP, taloushallinta, kunnossapito ym.
Yhteenveto
Yritystason järjestelmän aikaansaaminen, kokemuksia toteutetuista
järjestelmistä
Sudenkuopat ja onnistumisen vaatimukset
- 16.30

Omat tietokoneet. Seminaari toteutetaan käyttäen osanottajien omia tietokoneita, joihin
on oltava asennettuna Microsoft Project (2007 -2013).
Materiaali. Seminaarin materiaaliin kuuluu kirja: R Pelin, Microsoft Project projekti- ja
yritystason järjestelmänä (235 s).
Tarjous: Kurssille osallistuvat saavat Projektihallinnan käsikirjan (7 p. 2011) hintaan 50
eur (ovh 77 eur).
Seminaarin hinta. Seminaarin hinta on 460 euroa + alv.
Seminaarin hinta sisältää jaettavat materiaalit ja ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaat.
Ilmoittautumiset. Ilmoittautumiset sähköpostilla risto.pelin@projektijohtaminen.com
viimeistään 26. 5. 2017 mennessä.
Tiedustelut. Risto Pelin puh. 040 742 8324. htpp://www.projektijohtaminen.com

Yrityskohtainen koulutus. Kun yrityksestä koulutukseen osallistuu neljä tai useampia
henkilöitä, kannattaa tilata yrityskohtainen koulutus omissa tiloissa.
Also in English. Microsoft Project training can be conducted also in English.

